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• Chileläisiä performanssi-
taiteilijoita Kankaanpäässä – 
kuulostaa eksoottiselta yh-
distelmältä. Mitä mahtaa olla 
luvassa, kun kaukaiset vieraat 
Senoritaugarte ja Cristóbal 
Yáñez Lanzarini astuvat tä-
nään Performanssipumppu-
klubin estradille?

Klubin järjestäjiin kuuluva 
esitystaiteen läänintaiteilija 
Marika Räty on paitsi vierail-
lut Chilessä, myös todistanut 
Ugarten ja Lanzarinin esityk-
set viime viikolla New Perfor-
mance -festivaalilla Turussa.

– Erityisesti Ugarten esityk-
sessä on vahvasti poliittista si-
sältöä. Onkin mielenkiintoi-
nen haaste, miten kankaan-
pääläinen yleisö ymmärtää 
Chilen poliittista ympäristöä 
kommentoivaa esitystä, Räty 
pohtii.

Lanzarinin esitystapa pe-
rustuu enemmän visuaalisiin 
elementteihin. Kulttuurierot 
hälvenevät helpommin, kun 
tarinamaisen etenemisen si-
jaan sisältö rakentuu päällek-
käisistä kerroksista.

Chileläisvieraat edustavat 
Rädyn havaintojen mukaan 
tyylipuhdasta, jopa klassista 
performanssitaidetta. Molem-
mat luovat henkilökohtaisia 
teoksia, joissa oma persoona 
tulee esiin. Yleisökontakti on 
etäinen, esitystapa rauhallinen 
ja visuaalinen.

KahdEN chILELÄIsEN rinnalle 
klubi marssittaa kaartin nuo-
ria suomalaistaiteilijoita, jotka 
ovat Kankaanpään taidekou-
lun nykyisiä tai entisiä opis-
kelijoita.

Räty on ilokseen havain-
nut, että Kankaanpäässä per-
formanssitaidetta opiskelevat 
esiintyvät rohkeasti omalla ää-
nellään ja omalla ilmaisullaan.

– Tämä ei ole mitenkään it-
sestään selvää, sillä opiskelu 
on ryhmämuotoista. Saattaisi 
helposti muodostua jonkinlai-
nen Kankaanpään tyyli tai tie-
tyn ryhmän tyyli, mutta näin 
ei tunnu olevan.

Yksittäiset taiteilijat eivät 
Rädyn mukaan myöskään si-
do itseään yhteen tyyliin vaan 
kokeilevat erilaisia esitystai-
teen genrejä.

– Rohkeus kertoo opiskelun 
ilmapiiristä Kankaanpäässä. Ei 
luoda välitöntä onnistumisen 
painetta, vaan kokeillaan avoi-
messa, uteliaassa ilmapiirissä.

RÄTy oN NyT työskennellyt 

puoli vuotta Satakunnassa 
kaikkien aikojen ensimmäi-
senä esitystaiteen läänintai-
teilijana. Hän on halunnut ol-
la taiteilijoiden ja alan muiden 
toimijoiden helposti tavoitet-
tavissa, synnyttämässä uuden-
laista yhteistyötä ja esitystai-
teen esilletuontia helpottavia 
rakenteita.

– Performanssitaide on edel-
leen jonkinlainen väliinputo-
aja taidemuotona. Minua on 
vaivattu yllättävän vähän, Rä-
ty kertoo.

Räty onkin ottanut itse ak-
tiivista roolia kentällä, jolla 
on totuttu isompien yhteis-

työhankkeiden sijaan pienten, 
vireiden performanssitapahtu-
mien toteuttamiseen.

Esitystaiteen kentän elävöit-
tämiseksi ja näkyvyyden lisää-
miseksi ei Rädyn mukaan vält-
tämättä tarvita uusia alan ta-
pahtumia Satakunnassa. Pian 
käynnistyvä Ladaf ’n hautumo 
-pilottihanke onkin kansainvä-
listymisprojekti.

Hanke pyrkii edistämään tai-
teilijoiden kansainvälistymis-
tä, luomaan uusia kontakteja 
ja lisäämään taiteilijoiden nä-
kyvyyttä Suomen rajojen ul-
kopuolella.

– Käynnistämme 7.11. vapaan 
haun, jonka kautta muodos-
tamme viiden hengen ryhmän. 
Hakuun voi osallistua kuka ta-
hansa ammattilainen tai puo-
liammattilainen, joka työsken-
telee esitystaiteen liepeillä.

Ryhmä kokoontuu residens-
seissä eri puolilla Satakuntaa ja 
luo esityskokonaisuuden, joka 
tähtää vuoden 2017 lokakuus-
sa Britanniassa järjestettävälle 
SPILL-festivaalille.

Lena Vitória

Pumppu-klubilla performanssia 
Chilestä ja Suomesta

Tänään KanKaanpäässä

Performanssipumppu

  • Performanssipumppu-klubi järjestetään tänään kello 19  
alkaen Kankaanpään Saluuna Majavassa.

  • Klubilla esiintyvät chileläiset Senoritaugarte ja Cristóbal 
Yáñez Lanzarini sekä Johannes Klaus, Julius Jokela, Julia  
Kukkonen, Viljami nissi, Salla Valle ja tatu airikka.

  • Pääsymaksuttomalla klubilla on luvassa esitystaiteen  
lisäksi myös live- ja levymusiikkia.

  • Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Pumppu-ryhmä,  
Kankaanpään taidekoulu, Ladaf, taiteen edistämiskeskus  
ja new Performance turku.

Julia KuKKonen esiintyy tänään Saluuna Majavassa.

”Rohkeus kertoo opis-
kelun ilmapiiristä Kan-
kaanpäässä. Ei luoda 
välitöntä onnistumisen 
painetta, vaan kokeil-
laan avoimessa, uteli-
aassa ilmapiirissä.”
MaRIKa RäTy
esitystaiteen läänintaiteilija

tiaan lapsensa tunnille, ja hän 
soittaa kaikki kirotuimmat Lisz-
tin etydit tuosta vain. Teillä on 
tavattoman lahjakas lapsi, sanon 
vanhemmille, mutta hänen pitäisi 
niin pian kuin mahdollista alkaa 
soittaa duoja ja trioja hieman van-
hempien jousisoittajien kanssa. 
Silloin oikein näkee, miten tieto 
menee toisesta korvasta sisään ja 
tulee, plups, toisesta ulos. Seuraa-
vaksi he kysyvät, mihin kilpailuun 
lapseni pitäisi mennä.

Vanhemmat toivovat lastensa 
menestyvän, saavan palkintoja ja 
pitävän menestyttyään vanhem-
mistaan huolta. Kukaan ei kiin-
nitä huomiota siihen, että se on 
tilastollisesti mahdotonta.

– 50 miljoonasta kiinalaisesta 
pianistista jokainen ei voi saavut-
taa suurta menestystä. Jos he op-
pisivat avaamaan koko kapasiteet-
tinsa musiikille, mahdollisuudet 
toimia musiikin parissa olisivat 
kokonaan toiset. Orkestereissa 
olisi soittajia, joilla olisi sekä tek-
ninen taito että ymmärrys siitä, 
miten musiikki rakentuu.

Kun soittajat ovat soittaneet 
koko ikänsä myös kamarimusiik-
kia, he reagoivat toisiinsa jatku-
vasti ja tietävät, mitä kulloinkin 
pitää tehdä. 

– Silloin kapellimestari on vain 
kokoava voima, joka mahdolli-
sesti inspiroi ja antaa määrätty-
jä suuntaviivoja siitä, minkälainen 
tarina teoksesta on tällä kertaa 
kerrottavissa.

ToRsTaINa Ralf Gothóni johtaa 
sekä edestä että pianon äärestä. 
Ohjelmassa on harvoin kuultu 
Beethovenin Kuorofantasia op. 
80 pianolle ja sekakuorolle. Ogni-
an Vassilevin valmentama Porin 
Filharmoninen kuoro voi liittää 
nyt myös tämän teoksen pitkälle 
teoslistalleen.

Alun dramaattisen pianoka-
denssin jälkeen nousee yhdek-
sännen sinfonian tavoin synk-
kyydestä teema, jota muunnel-
laan, kunnes ”piano ja orkesteri 
ovat saaneet toisistaan tarpeeksi 
ja mukaan liittyy ihmisääni”.

– Sen mukana tulee koko se 
informaatio, mistä teoksessa on 
kysymys, teksti ja laulu ja hen-
gitys, ihmisyys, jossa kaikki ovat 
yhdessä. Beethoven halusi teks-
tiin hänelle tärkeät asiat. Yhdek-
säs sinfonia sitten julistaa vielä 
enemmän.

Konsertin ensimmäinen puoli-
aika kuluu Carl Maria von Webe-
rin ”pähkähullun” ensimmäisen 
sinfonian ja Beethovenin hauskan 
ja iloisen kahdeksannen sinfoni-
an parissa.

– Beethoven vaatii soittajilta 
armotonta kontrollia, sekä mu-
sikaalista että instrumentaalis-
ta. Se on niin tarkkaan mietittyä 
rakenteellisesti. Brahms sanoi, 
että Beethoven on suurin ja kun 
häneltä kysyttiin, miksei Mozart, 
hän vastasi: Ei, ei, Mozart oli en-
keli, joka tuli maan päälle eikä 
oppinut mitään ja lähti takaisin. 
Beethoven ei ollut ollenkaan niin 
lahjakas, ja siksi hän joutui työn 
kautta näyttämään sen portaikon 
taivaisiin.

Ehkä tähän sopiikin hyvin Og-
nian Vassilevin huomio kuoro-
fantasiasta.

– Se on mahtava teos, ja teksti 
on loistava, mutta hän on ankara 
laulajille. Hän ei suostu ollenkaan 
ottamaan huomioon korkeuksia 
äänialoille. Täytyy pärjätä, mut-
ta tekniikkaa ja voimaa se vaatii.

  6 Iloa ja julistusta: Kapellimestari 
ja pianisti Ralf Gothóni johtaa Pori 
Sinfoniettan ja Porin Filharmoni-
sen kuoron konsertin torstaina 
kello 19 Promenadisalissa. Ohjel-
massa von Weber ja Beethoven.

  6 Mestarien synttärit -kamari-
musiikkikonsertti Porin raati- 
huoneella lauantaina 15. lokakuuta  
kello 15. Ralf Gothóni, piano, Ion 
Buinovschi, viulu, Stefan Kavén, 
viulu, Sauli Kulmala, alttoviulu ja 
Mikko Lampila, sello. Ohjelmassa 
Mozart ja Shostakovits.

nimiKKopölKKy paikoilleen. Porin Sinfoniettan avustava järjestelijä Juuso Törmälehto ja pianotaiteilija Ralf Gothóni kiinnittävät pianon nuottitelineen taakse nimikoitua kakkosnelosta,                    jotta nuottiteline saadaan tasan 
oikeaan kulmaan.

Kari  ManKonen/SK

Rauman kunniaporvari ja kirjailija Tau-
no Koskelan (1916–2002) syntymän 
100-vuotisjuhla ikuistettiin muisto-
laatan paljastuksella kirjailijan synty-
mäkodin seinälle Vanhassa Raumassa. 
Rauman kielen vaalijana tunnettu, ru-

noja ja murrenovelleja kirjoittanut Koskela 
oli Nortamo-Seoran pitkäaikainen kaptee-
ni. Hän toimi aktiivisesti Rauman Killassa ja 
Satakunnan Kirjallisessa Kerhossa. Kirjaili-
jan 100-vuotismuistomerkki on yhdistysten 
yhteishanke.

Kirjailija Tauno Koskelalle 100-vuotismuistomerkki


